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Pomysł: 
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA - sclerosis lateralis amyotrophica) jest schorzeniem o 
skomplikowanej i jeszcze nie w pełni zrozumianej patogenezie. Do rozwoju choroby 
prawdopodobnie prowadzi kilka dróg, które przecinają się, ostatecznie prowadząc do zestawu 
objawów obserwowanych u pacjentów. Wśród teorii o patognezie SLA występują między innymi 
przewlekły stan zapalny oraz udział komórek nieneuronalnych (na przykład mikrogleju, 
astrocytów) 1–8. Udział tych dwóch procesów został dobrze opisany w literaturze naukowej. 
Podobne procesy zostały również opisane w innych chorobach niszczących układ nerwowy. Istnieje 
więc prawdopodobieństwo, że leki, które okazały się skuteczne przy leczeniu innej choroby, mogą 
zahamować również postępy SLA. Jednym z takich leków jest Fingolimod. 
 
Mechanizm działania: 
Większość badań prowadzonych nad Fingolimodem została przeprowadzona pod kątem 
stwardnienia rozsianego (MS - Multiple Sclerosis). Obecnie lek ten jest dopuszczony do leczenia 
tego schorzenia zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Europie 9,10. Po przedostaniu się do 
organizmu Fingolimod jest fosforyzowany do fosforanu fingolimodu. Związek ten silnie wiąże się i 
aktywuje receptory sfingozyno 1-fosforanu (S1P). Modyfikacja jednego z typów receptora S1P 
(S1P1) obecnego na limfocytach jest kojarzona z retencją (zatrzymywaniem) tych komórek w 
węzłach limfatycznych (węzłach chłonnych), co ma zmniejszyć ich przenikanie do centralnego 
układu nerwowego. Nieprawidłowo działające limfocyty mogą być jedną z przyczyn MS, a 
zatrzymanie tych komórek powinno ograniczyć ich przenikanie do centralnego układu nerwowego, 
gdzie powodują zniszczenia 11–15.  
Fingolimod ze względu na swoją strukturę ma możliwość przekraczania bariery krew-mózg 16. 
Liczne badania sugerują, że lek może oddziaływać bezpośrednio z różnymi elementami centralnego 
układu nerwowego. Receptory S1P są znajdowane zarówno na neuronach, jak i astrocytach, 
oligodendrocytach i mikrogleju. Uważa się, że Fingolimod może wpływać pozytywnie na funkcję i 
przeżywalność neuronów (na przykład w czasie stresu ekscytotoksycznego) oraz pomaga zachować 
ich prawidłową funkcję, promuje przeżywanie oligodendrocytów i astrocytów oraz wspiera ich 
migrację, wspiera otoczkę mielinową, a w niektórych badaniach nawet remielinizację neuronów, 
hamuje również wytwarzanie czynników zapalnych oraz poprawia szczelność bariery krew-mózg 
17–32.  
 
Próby kliniczne: 
Naukowcy i lekarze zajmujący się efektem Fingolimodu na postępy SLA mają bardzo ułatwione 
zadanie. Fakt, że lek ten jest dopuszczony do użytku w leczeniu innego schorzenia sprawia, że 
badacze mają dostęp do dużej bazy danych odnośnie możliwych efektów ubocznych. Mimo iż 
odpowiedzi pacjentów cierpiących na SLA mogą różnić się od tych opisanych w poprzednich 
próbach klinicznych, stanowią one istotną informację. W przypadku Fingolimodu jednym z 
najbardziej poważnych efektów ubocznych jest tymczasowe zwolnienie pracy serca w czasie 
podania pierwszej dawki leku, które ustępuje zazwyczaj po około 6 godzinach (około 1% 
pacjentów). Wśród innych skutków ubocznych należy wymienić: zwiększona podatność na choroby 
i infekcje (w tym poważnych, zagrażających życiu i zdrowiu), obrzęk plamki żółtej, postępującą 
leukoencefalopatię wieloogniskową (zagrażająca życiu choroba wirusowa), obrzęk i zwężenie 
naczyń krwionośnych w mózgu, krótki oddech, zwiększone ciśnienie krwi oraz uszkodzenie 
wątroby. Najczęstszymi jednak efektami ubocznymi stosowania leku są: bóle głowy i pleców, 
grypa, rozwolnienie, kaszel oraz wykraczające poza normy testy wątrobowe 10,33.  
Na przełomie lat 2013-2015 w Stanach Zjednoczonych odbyła się próba kliniczna fazy drugiej z 
Fingolimodem na 28 pacjentach cierpiących na SLA. Pacjenci przyjmowali lek przez około 28 dni 
w dawkach po 0.5mg. W czasie badania w grupie kontrolnej podawano placebo. Głównymi celami 



próby było ustalenie bezpieczeństwa i tolerancji pacjentów z SLA na lek, pomiar liczby leukocytów 
oraz wpływ specyfiku na postęp choroby. W przypadku takich parametrów jak ALSFRS-R (ALS 
functional rating scale - skala oceny czynnościowej stosowana w SLA), czy parametrów 
spirometrycznych nie zaobserwowano znaczących różnic pomiędzy obiema grupami. U pacjentów 
zażywających Fingolimod zaobserwowano spadek poziomu limfocytów T 34,35. 
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